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VOORWOORD VOORZITTER 

In 2019 vierden we, samen met alle partners, de 75e verjaardag van de 
naoorlogse sociale zekerheid en had ik de eer om het roer over van deze 
moderne organisatie te mogen over nemen. 

Samenvallende scharniermomenten gaan gepaard met terugblikken én vooruit 
kijken,	en	met	dit	jaarverslag	willen	we	de	lezer	hierbij	een	leidraad	aanbieden.	

Meer dan ooit vormt een doeltreffende en duurzame sociale bescherming het 
kompas voor al onze medewerkers. 

In een snel veranderende omgeving betekent dit als organisatie	ook	blijk	geven	
van aanpassingsvermogen,	veerkracht,	langetermijndenken	en	luisterbereidheid. 

Een unieke combinatie van beleidsvoorbereidend werk met een tastbare, 
concrete dienstverlening aan burgers, vormt een voortdurende uitdaging. Een 
bijzondere	rol	binnen	een	uitgebreid	netwerk	staat	bovendien	garant	voor	een	
rijkdom	aan	dimensies	en	ervaringen,	die	ons	in	staat	stelt	om	mee	richting	
te geven aan de toekomst en draagvlak te creëren. 

Met dit jaaroverzicht wil ik u als lezer laten kennismaken met een selectie 
van diverse projecten die aantonen hoe de FOD Sociale Zekerheid met haar 
gemotiveerde en deskundige medewerkers en in nauwe samenwerking met 
haar partners,	zich	dagelijks	inzet	om	toegevoegde waarde te creëren voor 
de	beleidsmakers,	de	burger	en	de	maatschappij.	

Indien	u	nog	meer	wil	weten	over	onze	verwezenlijkingen,	nodig	ik	u	tot	slot	van	
harte uit om ook onze andere informatiekanalen te raadplegen en te volgen. 

Veel leesplezier! 

Peter Samyn

Voorzitter a.i. van het directiecomité



VISIE : 
ONZE

EEN DUURZAME 
SOCIALE BESCHERMING
GARANDEREN
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Wat we doen, is in het belang van alle burgers en ondernemingen in 
ons land. 

Want het is de ultieme roeping van onze overheidsdienst om de 
duurzaamheid van onze sociale bescherming te garanderen. 

Om dat te realiseren monitoren en evalueren we continu de doelmatigheid 
en doeltreffendheid van ons systeem van sociale zekerheid en al haar 
essentiële opdrachten. 

En we gaan nog een stap verder, want van daaruit kunnen we ook zelf 
beleidsvoorstellen doen om onze sociale zekerheid te verbeteren. 

Deze ambities worden vertaald in concrete acties die onze medewerkers 
het hele jaar door centraal stellen. 

We maken het verslag op van onze ambitie 
in	2019	en	daarna	:	dagelijks	werken	aan	het	

GARANDEREN VAN EEN 
DUURZAME SOCIALE 
ZEKERHEID. 



6

Jaarrapport 2019 

We excelleren door onze 
medewerkers en voor onze 
gebruikers

01

02

03

04

Onze rol als radar in een innovatief 
netwerk

Onze strijd tegen ‘fake news’ en onze ambitie 
om de federale beleidsmakers te voorzien 
van nauwkeurige en relevante informatie

We voeden en bevorderen het maatschappelijk	
draagvlak

Onze acties kunnen worden gekoppeld aan vier principes die de visie van onze 
FOD in 2019 vormen:



WE ZIJN EEN 
INNOVATIEF 
NETWERK 
DAT DURFT 

De omgeving van de sociale bescherming is heel 
complex. Door onze unieke rol als netwerkorganisatie 
kunnen	we	alvast	veel	bijbrengen.	We	richten	ons	
op rollen die geen andere organisatie opneemt of 
waarbij	de	coördinatie	of	samenwerking	van	meerdere	
spelers nodig is. Deze centrale plaats in het Belgische 
socialezekerheidslandschap brengt ons ertoe om in 
samenwerking met verschillende partners de rol van 
coördinator	op	te	nemen	in	bepaalde	projecten.

01
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Website Burn-out / stress / Weer aan 
de slag 

Voorkomen, herkennen en overwinnen een burn-out
De	Hoge	Gezondheidsraad	(HGR)	definieert	burn-out	als	een	uitputting die het 
gevolg is van een (langdurig) gebrek aan evenwicht tussen de toewijding 
van een mens en wat hij of zij ervoor terugkrijgt. Die uitputting maakt dat 
je je emoties minder goed kan beheersen en dat je cognitieve vermogens 
verminderen.	Dat	kan	op	zijn	beurt	leiden	tot	een	verandering in je gedrag en 
houding – het schept een mentale afstand. Het resultaat is dat je je inefficiënt 
voelt. 

Vandaag weten we hoe burn-out ontstaat 
en welke fasen iemand met een burn-out 
doorloopt.	Maar	misschien	nog	belangrijker:	
we weten nu ook beter hoe we burn-out 
voorkomen, herkennen en overwinnen.

Om meer informatie over dit onderwerp te 
geven lanceerde De Minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid een website over 
stress en burn-out. 

De site is onderdeel van een campagne 
voor preventie, detectie en remediëring 
van burn-out. Ze is het resultaat van 
een samenwerking tussen verschillende 
overheidsdiensten (FEDRIS, RIZIV, FOD 
VG,	 FOD  WASO,	 EMPREVA,	 KCE,	 RSVZ),	
gecoördineerd	door	de	FOD	Sociale	Zekerheid.

www.stressburnout.belgie.be

http://www.stressburnout.belgie.be
http://www.stressburnout.belgie.be
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De website spreekt verschillende doelgroepen aan: zowel burgers die zelf 
een burn-out hebben en hun naasten, zorgverleners als werkgevers komen 
aan bod. 

Naast	een	schat	aan	informatie	zijn	er	videogetuigenissen	van	psychiaters,	
managers en medewerkers die vragen beantwoorden over hun ervaring en 
kennis rond dit onderwerp. Prof. Dr. Dirk De Wachter (KU Leuven) en Prof. 
Isabelle	Hansez	(ULuik)	hebben	in	het	bijzonder	bijgedragen	aan	deze	site.

Meer info ? 

https://www.stressburnout.belgie.be/nl

Hoe ga je terug aan het werk na een langdurige 
afwezigheid om medische redenen? 

Vroeger was het erg ingewikkeld om in je 
eigen tempo weer aan het werk te gaan als 
je	een	uitkering	kreeg.	Het	is	nu	mogelijk	om	
deze twee te combineren. Het «Weer aan de 
slag» platform is opgezet om medewerkers 
te begeleiden bij hun terugkeer op het werk 
na een lange afwezigheid om medische 
redenen. 

Het	kan	bijvoorbeeld	gaan	om	iemand	die	
kanker overwon, afwezig was door een burn-
out of zelfs een zwangerschap. Op de website 
«Weer aan de slag» vindt u alle adviezen 
die	u	nodig	heeft	om	geleidelijk	en	in	goede	
omstandigheden weer aan het werk te gaan.

Meer info ? 

https://www.weeraandeslag.be/welkom 

www.weeraandeslag.be

https://www.stressburnout.belgie.be/nl
https://www.weeraandeslag.be/welkom
https://www.weeraandeslag.be/welkom
http://www.weeraandeslag.be


We voeren rigoureuze studies uit om verkeerde informatie 
te	bestrijden	en	federale	beleidsmakers	in	staat	te	stellen	
beslissingen te nemen op basis van nauwkeurige en 
relevante gegevens. We proberen ook te anticiperen op 
de ontwikkelingen in ons socialezekerheidsstelsel om 
flexibel	te	zijn	in	het	licht	van	de	veranderingen.	We	reiken	
simulaties,	impactanalyses,	internationale	vergelijkingen	en	
voorbeeldpraktijken	aan.	Daarmee	kunnen	we	het	beleid	beter	
onderbouwen en ook de impact ervan verhogen.

WE
BESTRIJDEN 
FAKE NEWS 

02
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Armoede en handicap  

Boek ‘Armoede en handicap in België’
Personen met een handicap vertonen een hoger risico op 
armoede dan de rest van de bevolking. In 2019 bracht de 
FOD Sociale Zekerheid samen met de POD Maatschappelijke 
Integratie een boek uit om deze thematiek te belichten. Het 
boek kwam er op vraag van de Beleidscel armoedebestrijding 
en personen met een beperking.

Beide overheidsdiensten brachten verschillende experten, 
academici en adviseurs samen om een nieuw licht op de relatie 
tussen armoede en handicap te werpen. Koen Hermans zat het 
redactiecomité	voor	als	doctor	in	de	sociale	wetenschappen,	bij	
LUCAS	(KULEUVEN)	verantwoordelijk	voor	de	uitbouw	van	het	
onderzoeksdomein	welzijn,	armoede	en	sociale	uitsluiting.	In	het	
boek komen verschillende thema’s aan bod zoals toegang tot de 
arbeidsmarkt, sociale uitsluiting en het risico op armoede.

De	data	van	de	jaarlijkse	statistische	enquête	van	de	EU	over	
inkomen en levensomstandigheden (EU-SILC) tonen dat het 
armoederisico bij personen met een handicap beduidend 
hoger ligt dan bij de algemene bevolking. 

Het inkomen van personen met een handicap is gemiddeld 
28% lager op individueel niveau. De grootste uitschieter in 
negatieve	zin	zijn	de	personen	die	volledig	afhankelijk	zijn	van	
de inkomensvervangende tegemoetkoming. Hun inkomen is 
de helft lager.

In 2018 werden 23,1% van de personen waarvan de handicap 
‘een lichte of ernstige impact heeft op de dagelijkse 
activiteiten’ bedreigd door een situatie van armoede of sociale uitsluiting. 

2019

ARMOEDE EN HANDICAP
IN BELGIË

https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/content/docs/nl/publicaties/boek-armoede-en-handicap-in-belgie-2019-nl.pdf
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Dit is fors hoger dan het algemene Belgische armoederisico van 16,4%. Dit 
percentage ligt ook boven het EU-gemiddelde (20.9%).

Uniek aan het boek is de samenwerking tussen verschillende actoren om een zo 
breed	mogelijk	beeld	te	schetsen	van	de	relatie tussen handicap en armoede. 
Voor	het	eerst	werden	cijfergegevens	van	verschillende	instanties	gebundeld.

Unia	en	het	Steunpunt	tot	bestrijding	van	armoede,	bestaansonzekerheid	en	
sociale uitsluiting tonen aan dat personen met een beperking nog steeds 
het slachtoffer zijn van discriminatie en dat dit invloed heeft op hun 
armoederisico. 

Het	Observatorium	voor	gezondheid	en	welzijn	van	Brussel-Hoofdstad	
schetst hoe moeilijk het is voor personen met een beperking om 
zich een weg te banen door het administratieve landschap wat 
de problematiek van non-take up verklaart. 

Ook de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap 
leverde	vanuit	haar	perspectief	en	expertise	een	bijdrage	over	
de onderlinge relatie en geven concrete pistes hoe het beleid kan 
reageren.

Bekijk	de	videopresentaties	van	de	studievoormiddag	en	download	
het boek op onze website.

https://socialsecurity.belgium.be/nl/sociaal-beleid-mee-vorm-
geven/armoede-en-handicap

https://socialsecurity.belgium.be/nl/sociaal-beleid-mee-vorm-geven/armoede-en-handicap
https://socialsecurity.belgium.be/nl/sociaal-beleid-mee-vorm-geven/armoede-en-handicap
https://socialsecurity.belgium.be/nl/sociaal-beleid-mee-vorm-geven/armoede-en-handicap
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Alternatieve verloning 

Studie naar alternatieve verloning: grote verschillen 
naargelang	geslacht,	leeftijd,	organisatiegrootte	en	
sector
Voor	werknemers	vormt	een	onmiddellijk	besteedbaar	inkomen	de	basis	van	
elk	verloningspakket.	Dit	omvat	uiteraard	een	maandelijks	basissalaris,	maar	
de werkgever kan daarbovenop ook nog tal van voordelen toekennen onder 
de vorm van bijkomende vergoedingen, premies of tussenkomsten in geld, 
of in natura. 

Op initiatief van de Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid,	en	 in	overleg	met	de	Rijksdienst	voor	
Sociale Zekerheid (RSZ), besteedde de FOD Sociale Zekerheid 
(DG BeSoc) een tweeledige studie uit naar het voorkomen 
en de waarde van alternatieve verloningsvormen. 

Deze opdracht werd aan SD Worx gegund, die hiervoor 
samenwerkte met de Antwerp Management School (AMS). 

Er werd een actuele inventaris opgesteld van zowel de 
gekende elementen als de meer innovatieve componenten 
van het hedendaagse verloningspakket, om inzicht te 
krijgen	in	het belang en het voorkomen van de verschillende 
alternatieve verloningspraktijken.

Verschillende	studies	die	in	dit	verband	zijn	uitgevoerd
Een eerste onderzoeksopdracht bestond uit het opstellen van een actuele 
inventaris en het maken van een (kwantitatieve) inschatting van het belang 
en de spreiding van de verschillende alternatieve verloningspraktijken. 
Daarbij	werd	gevraagd	aandacht	te	hebben	voor	de	verschillen tussen diverse 
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categorieën van werknemers, de verschillende sectoren en de grootte van 
de ondernemingen. Een tweede onderzoeksopdracht bouwde voort op deze 
bevindingen en beoogde de extrapolatie van de bedragen van de verschillende 
verloningsvormen,	die	in	de	voorgaande	studie	werden	geïdentificeerd,	naar	
de ganse populatie van werknemers van de privésector in België. Hiervoor 
werd nauw samengewerkt met de diensten van de RSZ.

Enkele resultaten en trends
• De activiteitensector	van	een	werknemer	lijkt	van	invloed	te	zijn	op	de	

vraag	of	hij	of	zij	al	dan	niet	een	bepaalde	alternatieve	beloning	ontvangt.

• Vrouwen komen veel minder in aanmerking voor een bepaalde alternatieve 
vorm van beloning (voor 8 van de 11 genoemde uitkeringen).

• Jongeren tussen 17 en 29 jaar komen veel minder in aanmerking voor 
bijna	alle	andere	alternatieve	beloningsvormen,	met	uitzondering	van	
fietsvergoedingen	en	terugbetalingen	voor	het	openbaar	vervoer.

• In	het	algemeen	krijgen	arbeiders veel minder vaak de onderzochte 
alternatieve verloningsvormen. 

• Grote bedrijven	lijken	meer	rekening	te	houden	met	fietsvergoedingen,	
tussenkomsten van de werkgever in het woon-werkverkeer met het 
openbaar	vervoer	en	ecocheques.	Voor	8	op	de	11	onderzochte	alternatieve	
voordelen	zijn	het	echter	de	werknemers	van	organisaties met 500 tot 
999 werknemers die meer kans maken om van deze alternatieve vormen 
van	beloning	te	profiteren.

Meer informatie:

De volledige studie is online beschikbaar op 

https://socialsecurity.belgium.be/nl/publicaties/sd-worx-studie-renum

https://socialsecurity.belgium.be/nl/publicaties/sd-worx-studie-renum
https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/content/docs/nl/publicaties/remun-sdworx-2019-nl.pdf
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Forum 2019: de sociale zekerheid van de 
toekomst

Forum 2019: de sociale zekerheid van de toekomst
In het kader van 75 jaar sociale zekerheid heeft de Federale Overheidsdienst Sociale 
Zekerheid op 28 februari en 30 april 2019 een toekomstgericht debat georganiseerd 
met alle stakeholders van de sociale zekerheid.

Om een toekomstgericht beleid te ondersteunen, 
heeft de DG Besoc, met de steun van de Minister 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid, een reeks 
conferenties en een platform voor reflectie en 
overleg georganiseerd, onder de noemer «Forum 
over de sociale zekerheid van de toekomst». 

Alle stakeholders, onderzoekers en politieke 
besluitvormers konden in dialoog gaan over 
hun toekomstvisie om de essentiële taken van 
de sociale zekerheid blijvend te waarborgen 
op middellange en lange termijn. Diverse 
toonaangevende sprekers namen deel aan het 
forum, vanuit de academische en politieke wereld, 
uit	het	maatschappelijk	middenveld	en	vanuit	de	
sociale partners. 

Het Forum is bedoeld als een eerste mijlpaal voor reflectie over de toekomst in 
een	poging	om	het	debat	uit	zijn	emotionele	sfeer	te	halen,	zonder	aan	interesse	
in te boeten. Dit gebeurt met name door een «evidence-based» benadering te 
hanteren.	De	aanpak	was	gebaseerd	op	de	mogelijkheid	om	relevante	en	vrijpostige	
vragen te stellen over die toekomst, waarop een panel van stakeholders en het 
publiek live konden reageren.

De sociale zekerheid van de toekomst

Forum op dinsdag 30 april 2019
Conferentie georganiseerd voor de 75e verjaardag van de Belgische Sociale Zekerheid

https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/content/docs/nl/sociaal-beleid-vorm-geven/forum-toekomst-sz/conceptnota-f2-nl.pdf
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Vier transversale thema’s die als sleutelfactoren voor de toekomst van de 
sociale zekerheid worden beschouwd, kwamen aan bod:

• Adequate	 sociale	 zekerheid	 voor	 de	
laaggeschoolde bevolking in de context 
van een kenniseconomie

• Niet-opname van sociale rechten (non-
takeup)

• Sociale zekerheid en nieuwe vormen van 
werk

• De	financiële	duurzaamheid	van	de	sociale	
zekerheid	in	disruptieve	tijden	

Beide evenementen brachten meer dan 1000 mensen 
samen,	zowel	ter	plaatse	als	online.	Beide	fora	zijn	
gefilmd	en	alle	debatten	en	 interventies	zijn	 te	
vinden op het Youtubekanaal van de FOD Sociale 
Zekerheid. 

https://www.youtube.com/user/fpssocialsecurity

https://www.youtube.com/user/fpssocialsecurity
https://www.youtube.com/user/fpssocialsecurity
https://www.youtube.com/user/fpssocialsecurity


Onze	dagelijkse	acties	en	de	communicatie	van	deze	
acties	stellen	onze	FOD	in	staat	om	bij	te	dragen	aan	de	
goede werking van het socialezekerheidsstelsel en om 
de kwaliteit van de geleverde diensten aan de burgers te 
garanderen.

WE VOEDEN EN 
BEVORDEREN HET 
MAATSCHAPPELIJK 
DRAAGVLAK   

03
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Het actieplan van DG personen met 
een handicap 2019

Enkele	cijfers	van	2019:
• 675 420 personen hadden een erkenning	van	hun	handicap	bij	de	DG	

• 200 326 personen	krijgen	maandelijks	een	Inkomensvervangende en/
of Integratietegemoetkoming (IVT/IT).

• De DG betaalde 1,69 miljard euro uit aan tegemoetkomingen. 

• Er waren 466 353 parkeerkaarten voor personen met een handicap in 
omloop, in 2019 werden er 71 407 afgeleverd.

• In 2019 werden 182 klachten ingediend.   
Ter	vergelijking:	in	2018	waren	het	er	237	en	in	2017	448.		 
Er werden dus fors minder klachten ingediend. Hiervan waren er 83% 
“echte klachten”, de andere waren vragen om informatie.

200 326

1,69 miljard

466 353

182

675 420

!

€
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Actieplan 2019 en de resultaten:
In 2019 werkte de DG Personen met een Handicap aan dit actieplan om de 
kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Volgende positieve evoluties 
werden vastgesteld over de periode van januari 2019 tot december 2019: 

• De aanwerving van 21 calltakers verbeterde de telefonische bereikbaarheid 
en	was	tegelijkertijd	een	hefboom	voor	andere	acties	en	verbeteringen	
in de dienstverlening.

• 85% van de aanvragen om tegemoetkoming worden nu afgerond binnen 
de 6 maanden, waar dit vroeger slechts 67% was.

• 75% van de aanvragen voor parkeerkaarten worden nu afgerond binnen 
de 3 maanden, waar dit vroeger slechts 58% was.

• 96% van de telefonische oproepen worden direct beantwoord, waar dit 
vroeger slechts 30% was.

Het	is	met	name	dankzij	de	20 concrete acties	die	voor	zijn	actieplan	voor	
2019	zijn	opgezet	dat	DGHAN	zijn	diensten	heeft	kunnen	verbeteren.	

Ontdek	hieronder	enkele	van	de	projecten	die	in	2019	zijn	afgerond	en	die	voor	
een deel tot deze positieve resultaten hebben geleid: 

• Opvolgen van de stand van zaken van aanvragen in elk stadium  
Er is een tool (DB-data) ontwikkeld om het verloop van de aanvragen in 
alle	belangrijke	stadia	te	kunnen	opvolgen.	

• Verdiepen van de samenwerking met de ziekenfondsen en OCMW’s  
Onze sociaal assistenten deel aan de provinciale ontmoetingsdagen van 
de	POD	Maatschappelijke	 Integratie.	Tijdens	deze	ontmoetingen	werd	
informatie over My Handicap en de aanvraagprocedure uitgewisseld. 
Deze	contacten	hebben	het	ook	mogelijk	gemaakt	om	het	netwerk,	dat	
een	essentieel	onderdeel	is	van	het	maatschappelijk	werk,	te	verdiepen.	
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• Versneld opleidingstraject voor nieuw aangeworven medewerkers  
Er is een versneld opleidingstraject (21 dagen, of de helft sneller dan normaal) 
via een interactief online platform opgezet om de nieuw aangeworven 
medewerkers	te	ondersteunen	met	een	zo	direct	mogelijk	operationeel	
resultaat.	De	bedoeling	was	om	hen	zo	snel	mogelijk	klaar	te	stomen	om	
te kunnen antwoorden op vragen per telefoon of webformulier, om zo onze 
bereikbaarheid snel te verhogen. 

• Samenstelling van een pool van medewerkers voor dossierbeheer en 
evaluaties op stukken over de basisteams heen   
Binnen de DG Personen met een handicap wordt gewerkt in regionale 
basisteams. De invoering van een pool van dossierbeheerders in 2018-2019 
heeft	het	mogelijk	gemaakt	om	de	verschillen	in	de	achterstand	van	de	
te verwerken administratieve dossiers tussen de teams structureel te 
verkleinen. 

Meer	informatie?	Alle	jaarverslagen	van	DG	personen	met	een	handicap	zijn	
beschikbaar op deze website: 

https://handicap.belgium.be/nl/contact/publicaties/
index.htm

https://handicap.belgium.be/nl/contact/publicaties/index.htm
https://handicap.belgium.be/nl/contact/publicaties/index.htm
https://handicap.belgium.be/nl/contact/publicaties/index.htm
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Brexit 

De studie over Brexit en de impact ervan op ons 
sociale zekerheid

De Brexit zou grote gevolgen kunnen hebben voor de 
sociale rechten van de Belgische of Britse burgers, die 
tot nu toe door de Europese regels werden beschermd. 
Dit effect moet worden gemeten, geanalyseerd en zo 
mogelijk gematigd. 

Op federaal niveau treedt onze FOD op als Brexit-
coördinator voor de sociale zekerheid. Een team van 
3 juristen gespecialiseerd in Europees en internationaal 
recht	coördineert	en	ondersteunt	de	voorbereidingen	
van	alle	betrokken	partijen,	zodat	elke	partner	(OISZ,	FOD,	
kabinetten, ...) over de juiste instrumenten beschikt om 
op	zijn	eigen	niveau	de	nodige	maatregelen	te	nemen.	

Onze acties in deze context
In de loop van 2019 heeft onze FOD deze voorbereidingen voortdurend aangepast 
naarmate het dossier evolueerde en de releasedatum werd uitgesteld. 

Het monitoren van het meanderende pad van de Brexit vereist daarom een 
wendbare aanpak. In nauwe samenwerking met hun partners hebben de teams 
van DG Besoc:

• de impact van Brexit op het gebied van sociale bescherming geëvalueerd;

• maatregelen voorgesteld en uitgewerkt om de negatieve aspecten van 
deze impact te verzachten;

• Regelmatig verslag uitgebracht over de ontwikkeling van de situatie;

https://socialsecurity.belgium.be/nl/internationaal-actief/brexit-impact
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• de sector van de sociale zekerheid vertegenwoordigd in de verschillende 
nationale (DGE, interfederaal IKW...) of Europese overlegorganen (Werkgroep 
“artikel	50”	(vrijwillig	en	eenzijdig	beëindigen	lidmaatschap	EU),	Werkgroep	
sociale vraagstukken van de Raad, Administratieve Commissie,...);

• Een communicatieplan en een «hotline» voor de burgers hebben 
geïmplementeerd. 

De teams van DG Besoc blijven de voortgang van Brexit analyseren en 
nauwlettend volgen!

Meer info ? 

https://socialsecurity.belgium.be/nl/internationaal-actief/brexit-impact 

Bilaterale sociale zekerheidsverdragen 

Bilaterale sociale zekerheidsverdragen 
- 2019
Onze FOD staat in voor het onderhandelen en afsluiten 
van bilaterale socialezekerheidsverdragen met andere 
landen. 

De FOD neemt daarin de leiding maar we werken nauw 
samen met de FOD Buitenlandse zaken en de betrokken 
Ministeries van de andere landen. 

https://socialsecurity.belgium.be/nl/internationaal-actief/brexit-impact 
https://socialsecurity.belgium.be/nl/internationaal-actief/internationale-socialezekerheidsakkoorden
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Wat	zijn	de	doelstellingen	van	deze	overeenkomsten?	
Deze bilaterale verdragen bepalen welke wetgeving geldt voor mensen die in 
een ander land gaan wonen, werken of studeren. 

Daarnaast zorgen ze ervoor dat:

• je in het land waar je werkt en/of woont dezelfde rechten en plichten 
voor sociale zekerheid hebt als een werknemer of zelfstandige in dat land;

• de perioden waarin je werkt in beide landen in aanmerking worden 
genomen om rechten op sociale zekerheid te openen;

• je onder bepaalde voorwaarden ook in het buitenland  de 
socialezekerheidsuitkeringen van je land van oorsprong kan ontvangen. 
Deze worden berekend op basis van de prestaties in elk betrokken land;

• de perioden van activiteit in België én die in het andere land zullen worden 
samengeteld om de rechten te openen op de socialezekerheidsuitkeringen 
en	om	het	bedrag	ervan	te	berekenen,	bijvoorbeeld	voor	de	Belgische	
rustpensioenen en die van het betrokken land.

Ze stellen de burgers dus in staat om snel van het 
ene naar het andere socialezekerheidsstelsel over 
te stappen!
De verdragen betreffen meestal zowel de werknemers als de zelfstandigen. 
De takken van sociale zekerheid kunnen van verdrag tot verdrag verschillen. 

Ze	kunnen	bijvoorbeeld	betrekking	hebben	op	pensioenen, arbeidsongevallen, 
gezondheidszorg of andere zaken. 

De	internationale	akkoorden	moeten	België	ook	aantrekkelijker	maken	voor	
investeerders. 
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De nieuwe en toekomstige overeenkomsten 
In het jaar 2019 is het verdrag met Kosovo in werking getreden. Het is eind 2018 
ondertekend en heeft betrekking op twee takken van de sociale zekerheid: 
ouderdoms- en nabestaandenpensioenen en arbeidsongevallen en -ziekten. 

Voorlopig	zijn	er	al	verschillende	onderhandelingen	begonnen	en	gaande	met	
de volgende landen: Marokko, Rusland, Thailand en Peru.

Meer info?
Pagina internationale SZ akkoorden op de website van de FOD

https://socialsecurity.belgium.be/nl/internationaal-actief/internationale-
socialezekerheidsakkoorden

Portaal SZ - Coming2Belgium & Leaving Belgium

https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/coming_to_belgium/FODSZ_
Convention

https://socialsecurity.belgium.be/nl/internationaal-actief/internationale-socialezekerheidsakkoorden
https://socialsecurity.belgium.be/nl/internationaal-actief/internationale-socialezekerheidsakkoorden
https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/coming_to_belgium/FODSZ_Convention
https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/coming_to_belgium/FODSZ_Convention
https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/coming_to_belgium/FODSZ_Convention


Onze overheidsdienst heeft een sterke organisatiecultuur. 
We	rekenen	op	weerbare	en	flexibele	medewerkers	die	het	
verschil maken. Dit moeten we koesteren en hier moeten we 
verder op inzetten. De wendbaarheid en weerbaarheid van de 
organisatie	en	zijn	medewerkers	gaan	hand	in	hand.	Het	is	de	
kracht	van	onze	mensen	die	ook	de	organisatie	zelf	flexibel	
houdt.	Dit	is	een	voortdurende	uitdaging	in	een	maatschappij	
die steeds opnieuw verandert en waar ook de verwachtingen 
van de gebruikers voortdurend evolueren. 
Deze	flexibiliteit	binnen	onze	FOD	stelt	ons	in	staat	om	te	
innoveren en de beste werkinstrumenten te vinden om de 
efficiëntie	van	de	diensten	op	lange	termijn	te	verzekeren	
en een positieve impact te hebben op de werknemers en de 
gebruikers.

WE EXCELLEREN DOOR 
ONZE 
MEDEWERKERS 
EN VOOR ONZE 
GEBRUIKERS

04
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Vernieuwing van het telefoniesysteem

Vernieuwing van het telefoniesysteem 
In 2019 stapte de FOD Sociale Zekerheid over naar G-Cloud UCCaaS voor 
het beheer van alle telefoniesystemen. Dit project had een groot belang, 
voornamelijk	voor	het	gratis 0800-nummer van de DG Personen met een 
handicap dat met pieken tot 1400 oproepen op een halve dag een van de 
vaakst gebelde nummers van de federale overheid is. 

Om de communicatiestroom in goede banen te leiden koos de FOD Sociale 
Zekerheid in 2019 voor nieuwe telefonie-software in de G-Cloud. 

De software wordt nu zowel voor het algemene 
nummer van de FOD als voor het 0800-nummer van 
de DG Personen met een handicap gebruikt. 

Het gaat concreet om een koppeling van Skype for 
Business met Genesys. Ruim 600 medewerkers 
gebruikten UCCaaS ook al sinds 2016 voor hun interne 
telefonie, chat en e-mail.

Om de afhandeling van de oproepen continu te 
verbeteren was gedetailleerde, betrouwbare 
rapportering nodig. Inzicht in de kwaliteit van de 
oproepen en hun afhandeling is cruciaal om de 
dienstverlening verder te blijven verbeteren. 

https://handicap.belgium.be/nl/contact/index.htm
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Snellere en betere reacties via verschillende 
communicatiemiddelen!
In	2019	werden	belangrijke	stappen	gezet	naar	een	betere	service,	door	de	
oproepen sneller en beter te beantwoorden, dankzij extra medewerkers 
én betere tools. 

Zo worden vragen over de uitbetalingsdata nu volledig via Interactive Voice 
Response (IVR) behandeld. 

De DG Personen met een handicap reageert 
ook steeds sneller op vragen via het online 
contactformulier. Sneller antwoorden 
betekent dat we telefonische oproepen 
vermijden.	

Tegelijk	zorgt	de	regionalisering	weer	voor	
extra complexiteit in de afhandeling van 
vragen van burgers. 

Het is vooral dankzij een veel rijkere 
rapportering	dat	we	nu	kunnen	bijsturen	
waar nodig.

Maandelijks	worden	de	gegevens	rond	het	aantal	telefonische	oproepen	en	
andere kerngegevens van DG Han nu ook gerapporteerd op de website. Zo 
willen we transparant zijn over onze dienstverlening.

Link: https://handicap.belgium.be/nl/cijfers/index.htm 

www.handicap.belgium.be

https://handicap.belgium.be/nl/cijfers/index.htm
https://handicap.belgium.be/nl/index.htm
http://www.handicap.belgium.be
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Lancering van Artist@work 

Minder	administratie	is	meer	tijd	voor	creativiteit!
Jaarlijks	ontvangt	de	Kunstenaarscommissie	meer	dan	10.000 aanvragen 
voor een kunstenaarsvisum, een kunstenaarskaart of een verklaring van 
zelfstandige activiteit. Wordt een aanvraag aanvaardt, dan kan de kunstenaar 
een minimale sociale bescherming te genieten in een soms onstabiele 
professionele context (voor het visum of de verklaring van zelfstandige 
activiteit) of gebruik maken van de kleine vergoedingsregeling (voor de kaart). 

Om de administratieve procedures met 
betrekking	tot	aanvragen	te	vergemakkelijken,	
heeft de FOD Sociale Zekerheid op initiatief van 
de Minister van Sociale Zaken, Maggie De Block, 
en de Minister van Middenstand, Denis Ducarme, 
een nieuw online platform, Artist@work, 
ontwikkeld dat in mei 2019 werd gelanceerd.

Voorheen werden alle aanvragen ingediend 
via een papieren formulier, wat leidde tot een 
aanzienlijke	werkbelasting	bij	het	invoeren	van	
aanvragen	en	een	moeilijke	opvolging	zonder	
specifiek	computerprogramma.	

Voor prestaties uitgevoerd in het kader van de kleine vergoedingsregeling 
(kaart) moest een papieren prestatieoverzicht worden ingevuld, dat elke enkele 
vorm	van	toezicht	of	controle	op	de	naleving	onmogelijk	maakte.	Daarom	heeft	
DG BESOC gedurende meer dan zes maanden in samenwerking met SMALs 
en met de steun van de ICT-teams gewerkt aan de ontwikkeling van een 
elektronisch platform met het oog op de digitalisering van de aanvragen 
die	bij	de	Kunstenaarscommissie	zijn	ingediend.	

https://artist-webapp.prd.pub.socialsecurity.be/artist/artist/requestsOverview.xhtml
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www.artistatwork.be

Via dit nieuwe gedeelde platform kunnen kunstenaars een aanvraag online 
indienen en snel toegang	krijgen	tot	de	opvolging	ervan.	Zij	bouwen	hun	
aanvraagdossier op en voorzien het van bijlagen, URL’s en alle andere 
noodzakelijke	 informatie	om	de	Commissie	 in	staat	te	stellen	een	volledig	
beeld	te	krijgen	van	hun	werk	en	zo	een	snellere	beslissing	te	nemen.	

Zij worden vervolgens door de beheerders, opnieuw via het platform en 
per post, op de hoogte gebracht van het resultaat van hun aanvraag. Het 
is deze gecentraliseerde en geautomatiseerde gegevensuitwisseling die 
de administratieve werklast vermindert. Artist@Work betekent dus een 
aanzienlijke tijdsbesparing voor de artiesten en het personeel van de FOD, maar 
ook een modernisering van het administratieve proces voor het doelpubliek.

In 2019	zijn	al	5230 aanvragen online ingevoerd. Het platform bevindt zich 
echter nog in een ontwikkelingsproces en in de loop van 2020 moeten er nieuwe 
functies voor de medewerkers worden toegevoegd.

Artist@Work is ook een website!
Om	de	tijd	die	besteed	wordt	aan	de	administratieve	
procedures te beperken en om de kunstenaars in 
staat te stellen zich volledig te concentreren op hun 
activiteiten, werd parallel aan het platform een website 
gecreëerd met informatie over de aanvragen. 

De FOD Sociale Zekerheid heeft de antwoorden 
op de vragen die regelmatig door kunstenaars 
worden gesteld, verzameld op de website  
www.artistatwork.be. Het gaat om een centrale 
informatiebron voor alle kunstenaars die deze stappen 
willen zetten.

Meer info ?

https://www.artistatwork.be/nl/a-propos-des-artistes/artistwork

http://www.artistatwork.be
http://www.artistatwork.be
https://www.artistatwork.be/nl/a-propos-des-artistes/artistwork
https://www.artistatwork.be/nl/a-propos-des-artistes/artistwork
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Personeelcijfers

Het aantal 
medewerkers in 

2019 

626

Opsplitsing per 
geslacht

Opsplitsing per 
leeftijdsgroep

365
(58,31%)

40
(6,39%)

92
(14,70%)

215
(34,35%)

31
(4,95%)

159
(25,40%)

89
(14,22%)

0>24          25>29          30>39          40>49          50>59          60>69

261
(41,69%)
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Opsplitsing per 
niveau

Opsplitsing 
per taal

Aantal telewerkers 
83,55%

Gemiddeld aantal 
telewerkdagen per 

persoon en per 
week

2,5 dagen

207
(33,07%)

326
(52,08%)

204
(32,59%)

44
(7,03%)

113
(18,05%)

300
(47,92%)

58
(9,27%)

A                  B                  C                  D                  0

FR              NL
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